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PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. ragina Komisiją, kai bus diegiama Europos reagavimo į nelaimes sistema, atsižvelgti į 
solidarumo sąlygą ir jos įgyvendinimo taisykles, kurias būtina kuo skubiau priimti ir 
kurios užtikrintų veiksmingesnį ir nuoseklesnį reagavimą į nelaimes ES viduje ir už jos 
ribų;

2. pažymi, kad šiuo metu taikoma ad hoc koordinavimo tvarka negali užtikrinti tinkamos ir 
pakankamos pagalbos įvykus nelaimei ir kad reikia daug ką nuveikti gerinant bendrą 
teikiamos pagalbos veiksmingumą, našumą, nuoseklumą ir matomumą; mano, kad būtina 
pereiti prie išankstinio planavimo sistemos, pagal kurią būtų rengiami standartiniai 
pagrindinių nelaimių ES viduje ir už jos ribų scenarijai, ir kad reikia nustatyti esamus ir 
reikiamus išteklius ir sudaryti jų panaudojimo planus; taip pat mano, kad svarbu nustatyti 
išteklių trūkumus ir išsiaiškinti, kaip konkrečiai ES galėtų prisidėti prie valstybių narių 
pastangų pagerinti pasirengimą; mano, kad veiksmingesnis esamų išteklių panaudojimas 
padės išvengti papildomo finansinio ir administracinio biurokratizmo, visų pirma regionų 
ir vietos administravimo srityje;

3. pritaria Europos Komisijos pasiūlymui sukurti Europos reagavimo į nelaimes pajėgumus, 
įskaitant taisykles, kurios užtikrintų geriau prognozuojamas galimybes panaudoti 
pagrindinius valstybių narių išteklius, be kita ko, įsteigiant iš anksto nustatytų išteklių 
fondą, kurį būtų galima panaudoti per iš anksto sutartus reagavimo į nelaimes terminus ir 
kuris būtų sudaromas savanoriško valstybių narių įsipareigojimo principu, pagal kurį jos 
savanoriškai leistų panaudoti tuos išteklius nacionalinio, regioninio ir vietos lygio Europos 
pagalbos nelaimės atveju veiksmams tiek Sąjungos viduje, tiek už jos ribų; mano, kad 
tokiu būdu ir teikiant pagalbą žmonėms, nukentėjusiems nuo tokių gaivalinių nelaimių 
kaip dideli gaisrai, potvyniai, žemės drebėjimai, ugnikalnių išsiveržimai, uraganai ir 
cunamiai, taip pat nuo nelaimingų atsitikimų jūroje, naftos išsiliejimų ar branduolinio 
pavojaus, ženkliai padidėtų ES veiksmų Europos pridėtinė vertė;

4. ragina Komisiją siekti ES dalyvavimo išteklių, pajėgumų ir koordinavimo veiksmuose tais 
atvejais, kai nelaimės atsitinka ES ir tiesiogiai paveikia jos piliečius ir, beje, ES mokesčių 
mokėtojus;

5. pakartoja savo raginimą tokiomis aplinkybėmis panaudoti esamus ES išteklius, pvz. ES 
solidarumo fondą; ragina Komisiją pateikti naują pasiūlymą, kuriuo ES solidarumo fondui 
būtų suteikta daugiau lankstumo, supaprastintos administracinės taisyklės, tuo pat metu 
išlaikant jo pradinį tikslą sudaryti galimybę „priimti skubius sprendimus skirti specialius 
finansinius išteklius ir nedelsiant juos panaudoti“; mano, kad toks administracinių 
procedūrų supaprastinimas paspartintų Solidarumo fondo lėšų išmokėjimą ir taip būtų 
užtikrinta, kad lėšos iš karto pasiektų tuos, kuriems reikia pagalbos;

6. laikosi nuomonės, kad daugiausia dėmesio reikėtų skirti visapusiškam ir savalaikiam 
turimų finansinių išteklių panaudojimui, taip pat visų administracinių procedūrų, susijusių 
su šių išteklių mobilizavimu, supaprastinimui; mano, kad taip pat privalu imtis veiksmų 
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siekiant užtikrinti, kad skubi humanitarinė pagalba nedelsiant pasiektų nuo nelaimių 
nukentėjusius žmones; 

7. primena, kad Lisabonos sutartyje apibrėžta teritorinės sanglaudos sąvoka, o subsidiarumo 
principo taikymo sritis išplėsta įtraukiant regionų ir vietos valdžios institucijas, ir kad, į tai 
atsižvelgiant, kai atliekamas Europos reagavimo į nelaimes vertinimas, reikėtų atsižvelgti 
į lemiamą šių institucijų vaidmenį nelaimių valdymo cikle, visų pirma į tai, kad daugelyje 
valstybių narių teisėkūros įgaliojimai įgyvendinami vietiniu arba regioniniu lygiu; ragina 
Komisiją rasti naujų ir inovatyvių sprendimų, kaip teikti tiesioginę paramą regionų ir 
vietos valdžios institucijoms;

8. remia Komisijos pastangas nuo pat pradžių įtraukti prevencijos aspektus į reagavimo į 
nelaimes priemones; todėl pažymi, kad esminį vaidmenį nelaimių prevencijoje atlieka 
regiono ir vietos valdžios institucijos, įgyvendindamos rizikos prevencijos strategijas 
teritoriniu lygmeniu, įskaitant bendrus veiksmus, kuriuose dalyvauja komandos iš įvairių 
šalių; 

9. primena, kad dėl geografinės padėties kai kurios vietovės, pavyzdžiui, pakrančių, salų ir 
kalnų, yra itin pažeidžiamos, ir ragina skirti joms ypatingą dėmesį;

10. mano, kad integruotas visas pavojaus rūšis apimantis požiūris, pagal kurį susiejami 
nelaimių prevencija (įskaitant sušvelninimo ir rizikos mažinimo priemones), parengtis, 
reagavimas ir atkūrimas, yra efektyviausia veiksmų nelaimėms įveikti strategija; mano, 
kad prevencija yra vienas veiksmingiausių būdų suteikti apsaugą, sumažinti nelaimių 
poveikį ir sutaupyti lėšų, kurį reikia įgyvendinti; šioje srityje ragina gerinti švietimą apie 
nelaimių prevenciją, investuoti į nelaimių ir klimato kaitos prevenciją, vykdyti 
veiksmingesnę prevencijos politiką, priimti atitinkamus teisės aktus dėl vandens valdymo 
ir veiksmingo rizikos valdymo ir nuodugniai prižiūrėti potvynių direktyvos, kuriai ateityje 
teks pagrindinis vaidmuo nelaimių prevencijoje tose vietovėse, kurioms gresia potvyniai, 
įgyvendinimą regioniniu ir vietos lygmenimis;

11. mano, kad ypatingą dėmesį reikėtų skirti atokiausiems regionams ir užjūrio šalims bei 
teritorijoms ir vaidmeniui, kurį galėtų atlikti jų geografinė padėtis, kuri galėtų padėti tiekti
pagalbą į netoli nuo jų esančias nukentėjusias šalis ir dar labiau pagerinti Europos 
reagavimą į nelaimes;

12. pabrėžia esminį regiono ir vietos valdžios institucijų vaidmenį, kadangi, atsitikus 
nelaimei, visų pirma įvykus tarpvalstybinėms nelaimėms, jos atsiduria dėmesio centre, ir 
jų dalyvavimas gali padidinti ES matomumą piliečiams; todėl ragina Komisiją užtikrinti, 
kad valstybės narės įtrauktų savo regionų ir vietos valdžios institucijas į reagavimo į 
nelaimes sistemos ankstyvuosius etapus, remiantis daugiapakopio valdymo modeliu, kuris 
taikomas sanglaudos politikoje, taikant visiems reagavimo į nelaimes mechanizmo 
dalyviams naudingą komunikacijos strategiją;

13. pabrėžia ES įsipareigojimų keistis geriausia patirtimi ir paremti valstybių narių veiksmus 
svarbą, ypač tuomet, kai nuo tos pačios nelaimės yra nukentėjusios kelios valstybės narės; 
todėl remia vertingos patirties, šioje srityje įgytos anksčiau įgyvendinant projektus pagal 
Bendrijos iniciatyvą INTERREG, panaudojimą;
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14. mano, kad labai svarbu, atsižvelgiant į Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą, toliau 
išnaudoti šio bendradarbiavimo teikiamas galimybes; mano, kad šiuo atžvilgiu Europos 
teritorinio bendradarbiavimo grupė (ETBG) gali tapti svarbia priemone siekiant toliau 
stiprinti tarptautinį, tarpvalstybinį ir tarpregioninį bendradarbiavimą net ir su tomis 
šalimis, kurios nėra ES valstybės narės; mano, kad regionų bendradarbiavimo plėtojimas 
už valstybių ribų rodo tai, kad regionai, greitai teikdami pagalbą, nepaprastai daug 
prisideda prie civilinės saugos; mano, kad šis vaisingas bendradarbiavimas, be kita ko, turi 
bendrą tikslą – sudaryti pavojų žemėlapį ir įvertinti galimą riziką ir kad būtent šioje srityje 
ES, visų pirma gerindama koordinavimą, gali naudingai ir matomai prisidėti prie dar 
veiksmingesnio ir naudingesnio bendradarbiavimo;

15. pažymi, kad Europos regionai, esantys prie ES sienų, gali nukentėti nuo nelaimių, 
įvykusių trečiųjų šalių regionuose, o tokiu atveju veiksmai tampa dar sunkesni; siūlo 
parengti specialias priemones šiems regionams remti ir kad būtų skiriamas ypatingas 
dėmesys žmonių ar pramoninių avarijų sukeltoms nelaimėms, kurioms reikia taikyti 
kitokias strategijas; 

16. atkreipia dėmesį į tai, kad Europos savanoriškos veiklos metais būtų simboliška ir 
naudinga remti valstybes, kurios siekia skatinti tokią veiklą ir remti tokias organizacijas;

17. ragina parengti išsamią komunikacijos strategiją, į kurią būtų įtrauktos visos ES 
institucijos ir valstybės narės ir kurioje būtų propaguojamas jų vaidmuo nelaimių 
prevencijoje ir valdyme, kad pagerėtų bendras Europos priemonių matomumas.
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